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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA SPOŁECZNOŚCI EWANGELIZACJI DZIECI

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat PSZCZYŃSKI

Gmina PSZCZYNA Ulica DWORCOWA Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość PIASEK Kod pocztowy 43-211 Poczta PIASEK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@cefpolska.pl Strona www www.cefpolska.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27179594300000 6. Numer KRS 0000178591
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Zarząd Fundacji w składzie:
1. Artur Połeć – Prezes Zarządu 
2. Robert Pielacha – Zastępca Prezesa Zarządu 
3. Jarosław Adam Korczak – Skarbnik 
4. Elżbieta Jolanta Korczak – Członek Zarządu 
5. Marek Mikołaj Grzela – Członek Zarządu 
6. Bożena Jadwiga Grzela – Członek Zarządu 
7. Dr Czesław Bassara – Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Członkowie Komisji Rewizyjnej  
1. Jolanta Walica - członek 
2. Nina Krystoń - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. Rozwój nauki oraz propagowanie chrześcijańskiego etosu pracy.
2. Działalność oświatowa i wychowawcza.
3. Propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki.
4. Opieka i pomoc społeczna.
5. Skupianie wokół idei Fundacji nauczycieli, pisarzy, tłumaczy, 
twórców i artystów w kraju i za granicą.
6. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i 
Kościołami w szczególności ze Społecznością Ewangelizacji Dzieci 
w rozwoju ruchu wydawniczego, piśmiennictwa polskiego i 
tłumaczeń literatury.
7. Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci.
8. Wspieranie i organizowanie przedsięwzięć misyjnych w kraju i za 
granicą.
9. Organizowanie i prowadzenie programów szkoleniowych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Cele statutowe realizowane są poprzez:
– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane,
– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych, 
– Działalność Organizatorów Turystyki,
- Pozostała działalność wydawnicza,
– Pozostałe drukowanie, 
– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
– Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Działalność Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci w roku 2010.

Obozy dla dzieci i młodzieży
Trzy obozy dla dzieci i nastolatków w Murzasichle, lipiec 2011.
Obóz dla dzieci i nastolatków w Oćwiece, sierpień 2011.
Obóz Wakacyjnych Misjonarzy, Jastrzębie Zdrój, czerwiec 2011, 22 
uczestników, 3 pracowników, 8 wolontariuszy.

Kluby dla dzieci i młodzieży 

Kluby 5 Dni 
To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci skierowany do dzieci, 
młodzieży i dorosłych, realizowany w różnych miejscach Polski, oparty na 
zaangażowaniu lokalnych grup. Poprzez K5D chcemy docierać do dzieci 
bezpośrednio na ulicy, placach zabaw, itp. Program edukacyjno – biblijno – 
sportowy tych zajęć sprzyja budowaniu i kształtowaniu charakteru, życiowych 
umiejętności, edukacyjnych ambicji, wspiera moralne i etyczne postawy w 
oparciu o chrześcijańskie wartości. Pragniemy też uczyć tolerancji kulturowej i 
pokojowego rozwiązywania konfliktów.                                Program odbywał się 
głównie w następujących miejscach w Polsce:
Kluby 5 Dni, Jastrzębie Zdrój (2 miejsca), czerwiec - zaangażowanie 3 
pracowników i 20 wolontariuszy.
Kluby 5 Dni, Brzeszcze, lipiec - zaangażowanie 2 pracowników i 5 wolontariuszy.

Kluby 5 Dni, Tychy (2 miejsca), lipiec - zaangażowanie 4 pracowników i 6 
wolontariuszy.
Kluby 5 Dni, Lędziny (2 miejsca), lipiec - zaangażowanie 4 pracowników i 6 
wolontariuszy..
Kluby 5 Dni, Gliwice, sierpień - zaangażowanie 4 wolontariuszy.
Kluby 5 Dni, Suszec, lipiec - zaangażowanie 2 pracowników.
Kluby 5 Dni, Wodzisław Śląski (2 miejsca), lipiec - zaangażowanie 2 
pracowników i 4 wolontariuszy.
Kluby 5 Dni, Turek, lipiec, 5 wolontariuszy.
Kluby 5 Dni, Pszczyna (2 miejsca), lipiec 3 pracowników, 12 wolontariuszy.
Ponadto K5D organizowane były w innych miejscach w całym kraju przez 
wolontariuszy Fundacji. W projekcie wzięło udział ponad 800 dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych.

Kluby Dobrej Nowiny
To projekt Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci skierowany do dzieci, 
realizowany w różnych miejscach Polski, oparty na zaangażowaniu lokalnych 
grup. Poprzez program edukacyjno – biblijno – sportowy pragniemy budować i 
kształtować życiowe umiejętności, charakter, edukacyjne ambicje, wspierać 
moralne i etyczne postawy oparte na autorytecie chrześcijańskich wartości. 
Chcemy też uczyć tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów. 
Program odbywa się we współpracy z kościołami chrześcijańskimi na terenie 
całego kraju. Projekt ten realizowany jest głównie przez wolontariuszy Fundacji. 

Szkolenia i seminaria
1. Skuteczne Nauczanie Dzieci - stopień 1, szkolenie dla nauczycieli i 
prowadzących Kluby Dobrej Nowiny dla dzieci, Piasek, maj i listopad, 21 
uczestników szkolenia. 
2. Weekend szkoleniowy dla wolontariuszy, wiosna, jesień, Jastrzębie Zdrój - 
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zaangażowanie 2 pracowników i 4 wolontariuszy.

Konferencje
Konferencje Fundacji Społeczności Ewangelizacji Dzieci organizowane są 
głównie w celu rozpowszechnienia idei Fundacji, poradnictwa rodzinnego i w 
ramach rozwoju kwalifikacji nauczycielskich wolontariuszy Fundacji, którzy 
zajmują się pracą z młodym pokoleniem.
Naszym zadaniem jest wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu 
społecznym, tworzeniu
i odbudowywaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu podstawowych funkcji 
społecznych. 
1. Konferencja dla 40 rodziców i nauczycieli, Wodzisław Śląski, zaangażowanie 
3 pracowników i 8 wolontariuszy.
2. Konferencja Kościoła Wolnych Chrześcijan dla 60 rodziców i nauczycieli, 
Piasek, zaangażowanie 2 pracowników i 8 wolontariuszy.
3. Konferencje szkoleniowe w ramach „Gwiazdkowej Niespodzianki”: Radzyń 
Podlaski, Wrocław; ponad 70  uczestników szkoleń.
4. Warsztaty szkoleniowe dla osób biorących udział w programie 
„Najwspanialsza podróż” w ramach Gwiazdkowej Niespodzianki: Wrocław.

Działalność wydawnicza

Materiały dla dzieci i nauczycieli
Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci poprzez Wydawnictwo CEF Press 
przygotowała i wydała w 2011 roku następujące materiały dla dzieci i 
nauczycieli:
1. Bez Boga na świecie, Krystyna Roj (wznowienie) – książka dla dzieci i 
nastolatków.
2. Światło życia – materiały dla nauczycieli i rodziców do nauczania na temat 
Świąt Bożego Narodzenia
3. Powołanie Jeremiasza – materiały dla nauczycieli i rodziców do nauczania na 
temat proroka Jeremiasza
4. Przedszkolaki poznają Boga przez stworzenie – materiały dla nauczycieli i 
rodziców do nauczania dzieci przedszkolnych na temat stworzenia.
5. Światło życia – materiały dla nauczycieli i rodziców do nauczania na temat 
Świąt Bożego Narodzenia
6. Zbawienie – Boży dar – materiały dla nauczycieli i rodziców do nauczania na 
temat doktryn chrześcijańskich
7. I ty możesz uczyć lekcji biblijnej, dr Sam Doherty – książka dla osób 
zajmujących się pracą z dziećmi.
8. Jak przyprowadzić dziecko d Chrystusa, dr Sam Doherty – książka dla osób 
zajmujących się pracą z dziećmi (wznowienie).
9. Bóg chce cię słyszeć – Płyta CD – drugie wydanie.

Korespondencyjne kursy biblijne – Bóg troszczy się o ciebie!
W roku 2011 Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci uczestniczyła w 
dystrybucji w naszym kraju kursu biblijnego dla dzieci i młodzieży pt: „Bóg 
troszczy się o Ciebie!”. 
Kurs jest odpowiedzią na nasilające się zjawiska wśród młodych osób, również 
dzieci, takie jak: sięganie po używki, alkoholizm, narkomania, pornografia, 
przemoc rówieśnicza, nienawiść rasowa, problemy związane z upadkiem 
instytucji rodziny i inne. 
Zadaniem projektu jest wsparcie nauczycieli i duszpasterzy w realizacji 
programów profilaktyki, dostarczając nauczycielom i wychowawcom materiałów 
do pracy z dziećmi i młodzieżą, które okazują się pomocne poprzez:
• przyjrzenie się najczęstszym powodom, dla których młodzież sięga po używki i 
używa przemocy (są to m.in.: problemy w szkole i problemy osobiste, presja 
rówieśników, stres, samotność, nuda, poczucie braku sensu życia, chęć dobrej 
zabawy i odreagowania);
• uwrażliwienie na krótkotrwałe i tylko pozornie pozytywne działanie używek i 
pornografii ze wskazaniem na ogromne szkody, jakie powoduje ich 
nadużywanie;
• pokazanie (na przykładzie prawdziwych historii), że droga do uzależnienia 
rozpoczyna się często bardzo niewinnie;
• zachęcenie młodzieży do szukania innych możliwości rozwiązywania swoich 
problemów;
• przekonanie młodzieży (poprzez osobiste świadectwo osób realizujących 
program), że możliwe jest życie bez używek, przemocy, pornografii, itp.
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Strona internetowa dla dzieci, www.klubodkywcy.com
Klubodkrywcy.com to strona internetowa, dzięki której dzieci mogą zapoznawać 
się z treścią Pisma Świętego i uczyć się, jak stosować je w swoim życiu. Mogą 
korzystać z gier dostępnych na stronie internetowej, a nawet korespondować ze 
specjalnie przygotowanymi do tego osobami.
Polecając naszą interaktywną stronę internetową, chcemy służyć pomocą 
rodzicom i dzieciom w bezpiecznym podróżowaniu w sieci internetowej. 
Nalegamy, aby dzieci wraz z rodzicami sprawdzały informacje na każdej stronie 
internetowej, zanim na nią wejdą. Zachęcamy rodziców, aby uprzedzili swoje 
dzieci o zakazie podawania prywatnych informacji (adres, numer telefonu, e-
mail) osobom, których nie znają. W przygotowaniu strony oraz jej obsłudze 
uczestniczyli pracownicy i wolontariusze Fundacji.
Działalność charytatywna
„Gwiazdkowa Niespodzianka” to akcja organizowana we współpracy z 
Samaritan’s Purse, polegająca na obdarowaniu dzieci z rodzin ubogich 
prezentami świątecznymi. Prezenty te w pudełkach po butach przygotowują 
dzieci i rodziny z krajów Europy Zachodniej. Część paczek w roku 2011 
pochodziła z Polski. 
Gwiazdkowe spotkania charytatywne z udziałem pracowników Fundacji dla 
potrzebujących dzieci odbywały się w grudniu i styczniu objęły: Tychy i Pszczynę
Ponadto spotkania „Gwiazdkowej Niespodzianki” prowadzone były przez 
wolontariuszy Fundacji w kilku innych miejscowościach – Włoszczowa, Rybnik, 
Żory, Orzesze. 

Wolontariat
Wszystkie formy działalności Fundacji opierały się na zaangażowaniu 
wolontariuszy. Wolontariusze Fundacji mieszkają na terenie całego kraju, 
pochodzą z takich miejsc jak: Warszawa, Wrocław, Piasek, Turek, Jastrzębie 
Zdrój, Pszczyna, Dęblin, Żory, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Koszalin, Radom, 
Inowrocław, Bielsko Biała i wiele innych. Fundacja starała się pokryć koszty 
podróży wolontariuszy ze środków przeznaczonych na działalność statutową.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

4000

200

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

opieka i pomoc społeczna dla dzieci i młodzieży, działalność 
dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci (kod PKD: 88.99 Z – 
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana),  organizowanie współpracy i wspieranie 
działalności wyznań chrześcijańskich, środowisk, zborów i innych 
instytucji chrześcijańskich, organizowanie i prowadzenie 
ośrodków dystrybucji literatury chrześcijańskiej (kod PKD: 94.99- 
Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych),

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99 Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

działalność odpłatna, w szczególności w dziedzinach: rozwoju 
nauki i oświaty  (kod PKD: 85.59 B – Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), rozwoju kultury i 
sztuki chrześcijańskiej, skupianie wokół idei Fundacji nauczycieli, 
pisarzy, tłumaczy, twórców i artystów, współpraca z 
organizacjami i kościołami w rozwoju ruchu wydawniczego, 
piśmiennictwa i tłumaczeń literatury (kod PKD 94.99 Z – 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych), wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kod 
PKD: 79.12 Z – Działalność Organizatorów Turystyki),

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

79.12 Z

94.99 Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 458,447.57 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,046.97 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 22,508.83 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 7,871.79 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7,871.79 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 288,851.67 zł

0.00 zł

251,906.71 zł

31,944.96 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 22,508.83 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Kluby 5 Dni 7,000.00 zł

2 Kluby Dobrej Nowiny 7,000.00 zł

3 Inne spotkania dla dzieci 8,508.83 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 409,961.77 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

33,856.82 zł 22,508.83 zł

80,495.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

294,245.76 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

317.22 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Słuzba w Polsce 2,545.51 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

9.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.2 etatów

3.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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92.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

6.00 osób

e) inne osoby 86.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 173,160.05 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

168,799.05 zł

122,124.10 zł

nagrody

premie

0.00 zł

46,674.95 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,361.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

Druk: MPiPS 11



5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,563.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,151.07 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że posiadane środki w 2011 r. były wydatkowane 
zgodnie z zapisanymi celami ujętymi w Statucie Fundacji. Sprawdzenia dokonano pod względem finansowym i 
merytorycznym. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w dokumentacji.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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